
คปสอ.ท่าแพ ยินดีต้อนรับ 
นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร 

สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 12 และคณะฯ 
    

 
 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 
 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล 



อาณาเขตติดต่อ 

ภูมิประเทศ  
    -เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน 
    -มีล าห้วยคลองที่ลาดเอียงไปทาง
ตะวันตก ซึ่งติดกับทะเลอันดามัน 

ภูมิอากาศ       
  - ร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี 
  - ฤดูร้อน : ม.ค. - เม.ย. (4ด.) 
  - ฤดูฝน  : พ.ค. - ธ.ค.  (8ด.) 

เขตการปกครอง อ.ท่าแพ ประกอบด้วย 4 ต าบล 
ได้แก่ ต.ท่าแพ ต.แป-ระ ต.สาคร ต.ท่าเรือ 
จ านวนทั้งสิ้น 31 หมู่บ้าน 

อ าเภอท่าแพ 
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14,612 คน 14,819 คน 

 ข้อมูลประชากรอ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  

ร้อยละ 95 

ร้อยละ 5 

อิสลาม พุทธ 

64.4 
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13.6 
3.0 1.5 

เกษตรกรรม ประมง รับจ้าง ค้าขาย อื่น ๆ 

การนับถือศาสนา 

การประกอบอาชีพ 

ปิรามิดประชากร ปี 2564 

ประชากรหนาแน่นในช่วงอายุ 0-29 ปี  
และช่วงอายุ60ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ



    ข้อมูลทรัพยากร 

สาธารณสุข 

Asna
Placed Image



•  
สถานบริการสาธารณสุข 

•โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง 1 แห่ง  
 

•ส านักงานสาธารณสุข  1 แห่ง 
 

•รพ.สต.  5 แห่ง  PCU 1 แห่ง 



รพ.สต.แประ 

  

รพ.ท่าแพ ,สสอ.ท่าแพ 
PCU.รพ.ท่าแพ 

 

รพ.สต.ท่าเรือ 
 

รพ.สต.แป-ระใต้ 
 

รพ.สต.สาคร 
 

รพ.สต.ทางยาง 
 

รพ.สต.แป-ระ 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอท่าแพ 

อ.ท่าแพ ห่างไกลจากเมืองจังหวดัสตูล 26 กม. 



สาขา (คน) สาขา (คน) 
- แพทย ์ 5 - นวก./จพ.ทันตสาธารณสุข 3 

- ทันตแพทย์ 4 - จ.เวชสถิต ิ 2 

- เภสัชกร 5 - จ.บริหารงานทั่วไป/การเงนิ/ธุรการ/พัสด ุ 10 

- พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 52/1 - เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 

- กายภาพบ าบัด 3 - แพทย์แผนไทย 3 

- จพ.วิทยาศาสตรฯ์/นักเทคนิคการแพทย ์ 2/3 - แพทย์แผนจีน 2 

- นวก/จพ.เภสัชกรรม 3 - โภชนากร 1 

- เจ้าพนักงานรังสีการแพทย ์ 1 - ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 7 

- นักวิชาการสาธารณสุข 4 - อื่นๆ 49 

- จพ.สาธารณสขุชุมชน 1 

รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด   163 คน 

   จ ำนวนบคุลำกรของ รพ.ทำ่แพ ปีงบฯ 2564 



     สัดส่วนต่อประชากรของบุคลากรโรงพยาบาลท่าแพ 

ต าแหน่ง จ านวน(คน) อัตราส่วน(29,431) 

แพทย์ 5 1:5,886 
ทันตแพทย์ 4 1:7,358 
เภสัชกร 5 1:5,886 

พยาบาลวิชาชีพ 52 1:566 
8 



จ ำนวนบคุลำกร ของ รพ.สต. 5 แห่ง ปีงบฯ 2564 

สถานบริการ 
พยาบาล
วิชาชีพ 

นวก.สาธารณสุข 
นวก.ทันต

สาธารณสุข/จพ.
ทันตสาธารณสุข 

จพ.สาธารณสุข รวม สัดส่วนต่อประชากร 

รพ.สต.สาคร  3 1 1/- 1 6 1: 625  

รพ.สต.ทางยาง  3 2 1/- - 6 1:  627 

รพ.สต.ท่าเรือ  2 2 1/- - 5 1 : 677 

รพ.สต.แป-ระ  4 1 1/- 1 7 1: 876 

รพ.สต.แป-ระใต้  2 2 1/- 1 6 1: 580  

สสอ.ท่าแพ  - 4 - 2 6 - 

รวม 14 12 5 5 36 



สถานะสุขภาพขธนประชากรธ าเภธท่าแพ 



จ านวนผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยนอกเฉลี่ยต่อวันของรพ.ท่าแพ 
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จ านวนผู้ปุวยในและผู้ปุวยในเฉลี่ยต่อวันของรพ.ท่าแพ 
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หมายเหตุ : หน่วย คร ัง้ หมายเหตุ : หน่วย คร ัง้ 



อัตราครองเตียงและจ านวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย 
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 2563  

 2562 
ผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคเรื้อรัง HT , DM  โรค HT มีการส่ง
ผู้ป่วยที่ control ได้กลับไปรักษาที่  รพ.สต. เพื่อลดการ
ขาดนัดและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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 ครั้ง  2564(รอบ 8 เดือน) 
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ในปี 62 พบไข้เลือดออกมาก มีมาตรการต่อเนื่องในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ า และก าจัดยุงตัวแก่ก่อนหน้าฝน มีการพัฒนาศักยภาพ SRRT สอบสวน
ควบคุมโรคร่วมกับ อบต. รพ.สต. และอสม. ในพื้นที่  พัฒนา CPG และใช้แบบ 
record I/O เฉพาะโรค 

 ครั้ง 

 ครั้ง 

298 

241 

155 149 
117 

0
50

100
150
200
250
300
350 Dengue fever

Pneumonia

Diarrhea

COPD

Acute tubulo-interstitial
nephritis  2564(รอบ 8 เดือน)  ครั้ง 



 2562  

 2563 
1973.02 
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        ในภาพรวมDHFอ าเภอ มีการระบาดมากในอ าเภอที่ติดทะเล คปสอ.มีมาตรการ
ต่อเนื่อง ในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า และก าจัดยุงตัวแก่ ก่อนหน้าฝน มีการพัฒนา
ศักยภาพ SRRT สอบสวนควบคุมโรคร่วมกับ อบต.  รพ.สต. และอสม. ในพื้นที่  มีโครงการ
หมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย น าร่องในบางพื้นที่ ซ่ึงได้ผลดี และขยายทั้งอ าเภอ  การรักษาไม่
มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

 ต่อแสนประชากร 

 ต่อแสนประชากร 
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 ต่อแสนประชากร 
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วิสยัทศัน ์คปสอ.ท่ำแพ 

 

“เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าแพมีคุณภาพ  ให้บริการแบบองค์รวม   

และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  

มุ่งเน้นประชาชนมีสุขภาพดี  

เจ้าหน้าที่มีความสุข” 
 



พันธกิจ คปสอ.ท่าแพ 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการท างานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



ยุทธศาสตร์คปสอ.ท่าแพปี 2561- 2564 

ยุทธศาสตร์ 
1 

•พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
2 

•พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
3 

•ส่งเสริมสนับสนุนการท างานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ปี 2564 



ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 



Agenda based  
(นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 



โครงการจิตอาสาพระราชทาน โใรนการ
พระราชด ารผ 

 
 
 

จิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน 

จิตอาสาปลูกต้นไม้ 

จิตอาสาเติมตู้ปันสุข 

เจ้าหน้าที่คปสอ.ท่าแพ เป็นสมาชิกจิตอาสา 
เราท าความดีด้วยหัวใจ ร้อยละ 100 



  จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์น าร่อง  
   อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 

กัญชาทานการแพทย์ 
และสมุนโพรเพื่ธ

เถรษฐกผจ 

โรงพยาบาลท่าแพ ได้มีเจ้าหน้าทีแ่พทย์แผนไทย 
ผ่านการอบรม 2  คน และมีแผนส่งแพทย์และเภสัชกร 
เข้าอบรมเพิ่ม โดยได้เปิดคลินิกบริการให้ค าปรึกษา  
ในวันจันทร์กับวันศุกร์ เวลา 08.30 -12.00 น  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 โดยมีผู้มาปรึกษา 2 ราย  
แต่ไม่เข้าเกณฑ์รักษาหรือส่งต่อ   



  ประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน ระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมผ 

การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค  

-รพ.สต./pcu/ทุกแห่งบันทึกข้อมูล 
 ใน Link แนะน า 3 หมอ 
-หน่วยบริการทุกแห่งพิมพ์บัตรแนะน า 3 หมอ 
-หน่วยบริการทุกแห่งส่งมอบของขวัญปีใหม่
ให้กับ ผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง โดยให ้
อสม. และ นสค.ออกเยี่ยมบ้าน ส่งของขวัญปี
ใหม่ 2 อย่างคือ 1.บัตรแนะน า3หมอ  
2.ของขวัญ 
-หน่วยบริการทุกแห่งจัดท า one page และส่ง
ในกลุ่ม ไลน ์pcc จ.สตูล 
 

- เวลาจ ากัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ล าดับ ต าบล 
ประชากร 
Type 1 
และ 3 

จ านวน
ครัวเรือน 

การบันทึกข้อมูล 3 หมอ 

ครัวเรือน บันทึก ร้อยละ 

1. ท่าแพ 8,718 2,025 2,025 2,025 100 

2. แป-ระ 5,367 1,422 1,422 1,422 100 
3. สาคร 5,847 1,781 1,781 1,781 100 
4 ท่าเรือ 4,321 1,235 1,235 1,235 100 

รวม 24,253 6,463 6,463 6,463 100 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 http://www.thaiphc.net/ 

http://www.thaiphc.net/


  ประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน ระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมผ 

one page  



  จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมผ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รพ.แม่ข่าย ชื่อ แม่ข่าย 
PCU/NPCU 

ชื่อ  
รพ.สต. (ร่วมทีม) 

1. นพ.พันธุเ์ชษฐ ์บุญช่วย รพ.ท่าแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแป-ระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแป-ระ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเรือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแป-ระใต ้

2. พญ.มาซีเตาะ เหมนะ รพ.ท่าแพ ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าแพ ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าแพ 
3. นพ.วัชรินทร์  เนติวุฒิสาร รพ.ท่าแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทางยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทางยาง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาคร 

ปัญหา/อุปสรรค  โอกาสพัฒนา  - ขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- แพทย์อ่ืนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ย้าย/ลาศึกษาต่อ 

-ควรมีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ 3 
หมอและประชาชนให้มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น (Self Care) 

 อ าเภอท่าแพได้ด าเนินงานจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึง 

พ.ศ.2563 ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 จ านวน 3 ทีม  แบ่งเป็นพื้นต าบลท่าแพ ต าบลแป-ระ และต าบลสาคร ครอบคลุมประชากร 

จ านวน 24,253 คน (เป้าหมายประชากร Type 1 และ Type ) ข้อมูล ณ 31  พฤษภาคม 2564  



อ าเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชวีิตที่มีคุณภาพ  ระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมผ 

การขับเคลื่อนประเด็นปัญหา พชอ.ในปีงบฯ 2564 
(1)มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ.ระดับอ าเภอ และคณะอนุกรรมการ จ านวน 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564  
(2) คัดเลือกประเด็นพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

ประเด็น 
การขับเคลื่อนปัญหา 2564 

1. การดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวยติดเตียง 

2. อาหารปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ  

2. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 



 
 

 ร้อยละการคัดกรองภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 
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กลุ่ม
ผู้สูนธายุ 

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 

ในกลุ่มที่พบผิดปกต ิ 
ได้ร่วมประเมินซ้ ากับทีมสหวิชาชีพ และได้ด าเนินกิจกรรมดังนี ้
1.ให้ความรู้ในชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ ทีมกายภาพบ าบัด   
แพทย์แผนไทย  แพทย์แผนจีน  
2.จัดบริการเชิงรุกในชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ   เช่น ประคบข้อเข่า   
พอกเข่าด้วยสมุนไพรรสเย็น แนะน าการออกก าลังกายในการบริหารข้อเข่า 
มีผู้มารับบริการท้ังหมด 92 ราย ส่งรักษาต่อเนื่องในรพ. 10 ราย 
3.เบิกกายอุปกรณ์ให้ส าหรับผู้ที่เดินไม่สะดวก เช่น ไม้เท้า,  worker  
ปี 2564 มอบหมายไม้เท้า 3 ปุุม 14 ราย ไม้เท้า 1 ปุุม 8 ราย worker 4 
ราย 
4.กรณีพบมีอาการรุนแรง  ประสานส่งต่อเพื่อท ากายภาพทีโ่รงพยาบาล 

ปัญหา/อุปสรรค  

- ด้วยสถานการณ์ COVID-19  มีอุปสรรคในการท างานเชิงรุกในชุมชน ในการนัดรวมกลุ่มการท ากิจกรรมในผู้สูงอายุ 
- การส ารวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต้องใช้ แอปลิเคชั่น ผู้สูงอายุและญาติส่วนใหญ่  ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีอินเตอร์เน็ต 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
ผูสุ้งอายุ

(คน) 

ภาวะหกล้ม 

คัดกรอง ร้อยละ ผิดปกต ิ ร้อยละ 

รพ.สต.แป-ระ 614 590 96.09 22 3.72 

รพ.สต.สาคร 505 480 95.05 36 7.5 

รพ.สต.ทางยาง 331 256 77.34 31 12.10 

รพ.สต.แป-ระใต้ 238 227 95.38 24 10.57 

รพ.สต.ท่าเรือ 318 281 88.36 30 10.67 

PCUท่าแพ 1,216 1,160 95.39 24 2.06 

รวม 3,222 2,994 92.92 167 5.57 



 
 

 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8  ต่อประชากรแสนคน 
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สุขภาพจผต 
 (ฆ่าตัทตาย) 

ปัญหา/อุปสรรค  

- ผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายไม่มีสัญญาณเตือนในการฆ่าตัวตาย 
- ผู้ปุวยจิตเวชที่มีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยกินยาไม่สม่ าเสมอ
กลับมาใช้สารเสพติดซ้ าทาให้เกิดอาการก าเริบมีความคิดท าร้าย
ตนเองหรือฆ่าตัวตาย 

ปี ประชากรกลางป ี
จ านวนผู้เสียชวีิต

(ราย) 

ต่อประชากร

แสนคน 

ปี 2562 29,027 0 0 

ปี 2563 29,269 3 10.24 

ปี 2564 (8 เดือน) 29,431 2 6.79 

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ให้มีความรู้ใน
การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และความรู้ในการเฝูาระวังคัดกรองความเสี่ยง
ปูองการการคิดท าร้ายตนเอง 
-คัดกรองในเชิงรุกในชุมชน 

-ร่วมกันคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ได้แก่ ผู้ปุวยจิตเวชร้ือรัง หรือผู้ปุวยที่ใช้สาร
เสพติดและผู้ปุวยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง และที่ส าคัญคือ
กลุ่มที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้
หลัก 3 ส plus (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อ/ช่วยเหลือเบื้องต้น) 

โอกาสพัฒนา  

การด าเนินการ 



 
 

 อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) Mother  
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ปี จ านวนมารดา

คลอดทั้งหมด

(ราย) 

จ านวนมารดา

เสียชีวิต(ราย) 

ปี 2562 66 0 

ปี 2563 93 0 

ปี 2564 (รอบ 8 เดือน) 27 0 

-ใช้กลไก MCH  BOARD ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
-ค้นหา/ ประเมิน และจัดการการตั้งครรภ์เส่ียง ทั้งในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด และหลังคลอด 
-ANC คุณภาพ 
 
 

การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค  
- มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเส่ียง มีการย้ายที่อยู่ท า
ให้ไม่ได้รับการเยี่ยมหลังคลอด ตามเกณฑ์  

*** ปีงบฯ 2564 ตั้งแต่เดือน ก.พ.64 รพ.ท่าแพ ส่งต่อคนไข้ case คลอด  
     ไปคลอดที่รพ.สตูล เพื่อรองรับ Intermediate ward  



 
 

 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย เด็กปฐมทัย 
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- ส ารวจ และจัดท าทะเบียนเด็ก 
- ประเมิน และลงนิเทศมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กในเครือขา่ย และเยี่ยมเสริมพลัง 
- ส่งต่อที่เด็กที่พบมีปัญหาพัฒนาการลา่ช้าทุกราย 

การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค  

- เด็กบางราย มีการย้ายท่ีอยู ่
- ผู้ปกครองบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการน าเด็กมากระตุ้น (พ่อแม่วัยรุ่น) 

โอกาสพัฒนา  

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุ
ที่ก าหนด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  

ร้อยละ 90 1,043 1,022 97.99 

2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  

ร้อยละ 20 1,022 232 22.70 

3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุ
ที่ก าหนด มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม  

ร้อยละ 90 232 232 100 

4.เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย เครื่องมือมาตรฐาน TEDA 4I  

ร้อยละ 65 5 4 80.0 

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 

-ให้อสม.ติดตาม เด็กท่ียังไม่ได้รับการคัดกรอง 
-สอบถามทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับความก้าวของพัฒนาการ 

 1 คน อยู่ระหว่างการติดตาม 



 
 

 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 60 
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เด็กปฐมทัย 

1.รวบรวมรายชื่อ และแจ้ง อสม. ในพื้นที่               
2.จัดอบรมให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครอง  
เรื่องการจัดท าเมนู อาหาร ที่เหมาะสมกับภาวะ
โภชนาการเด็ก           
3.มีการประเมินพฤติกรรมบริโภคอาหารและให้
ค าแนะ 
4. ติดตามภาวะโภชนาการ โดยการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ทุกเดือน 
5.เด็กที่อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ครู ติดตาม 

แนวทางแก้ปัญหา 
เด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ  

สถานบริการ 
จ านวนเด็ก 0-5 ปี

ทั้งหมด 
คัดกรอง ร้อยละ สูงดีสมส่วน ร้อยละ อ้วน ร้อยละ เตี้ย ร้อยละ ผอม ร้อยละ 

รพ.สต.แป-ระ 459 451 98.26 253 56.1 29 6.43 70 15.53 34 7.54 

รพ.สต.สาคร 281 275 97.86 162 58.91 10 3.64 15 5.46 36 13.09 

รพ.สต.ทางยาง 249 245 98 168 68.85 13 5.31 27 11.02 6 2.45 

รพ.สต.แป-ระใต้ 189 183 96.83 85 46.45 7 3.83 16 8.75 46 25.14 

รพ.สต.ท่าเรือ 209 207 98.57 129 62.62 11 5.27 21 10.15 7 3.39 

PCUท่าแพ 826 800 96.74 379 47.43 31 3.88 210 26.25 21 2.63 

รวม 2,213 2,161 97.52 1,176 54.49 101 4.68 359 16.62 150 6.95 

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 



 
 

 การด าเนินงานควบคุมและปูองกันโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
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กลุ่มทัยท านาน  
(NCD – HT, DM) 

- มีนโยบายการขับเคลื่อนระบบงานโดยทีม NCD Board ในการ 
ส่งเสริม ปูองกันควบคุมโรคครอบคลุมทั้งอ าเภอ 
- มีการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์ของ NCD Clinic Plus และรับ 
นิเทศจาก NCD Board จังหวัด 
- มีแนวปฏิบัติการด าเนินงานตั้งแต่การคัดกรอง ติดตาม วินิจฉัย 
และรักษา 
- กระบวนการ Empowerment ครอบคลุมทีมโดยแพทย์ NCM 
นักโภชนากร เภสัชกร นักกายภาพบ่าบัด และทีมชุมชน 

การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค  
- อัตราก าลังเจ้าหน้าทีจ ากัด 
- ผู้ปุวยมพีฤติกรรมสุขภาพทีไม่เหมาะสม 
- สถานการณ์โควิด19 (การรับยาผู้ปุวย) 

- เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ให้เพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
- พัฒนาระบบการ Empowerment การจัดการสุขภาพ 
ที่เหมาะสมกับโรคโดยทีมสหวิชาชีพ 

โอกาสพัฒนา  

ตัวชี้วัด เกณฑ์ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 
DM 
ร้อยละของประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน 

≥ร้อยละ 90 9,596 8,794 91.64 

ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ร้อยละ 60 107 66 61.68 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ ≥ร้อยละ 40 1,045 480 45.93 
HT       
ร้อยละของประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความ
ดันโลหิตสูง 

≥ร้อยละ 90 7,708 7,023 91.11 

ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง  

≥ร้อยละ 70 718 647 90.11 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม ความดัน
โลหิตได้  

≥ร้อยละ 60 3,010 1,875 62.29 

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 
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การควบคุม DM 
มกีารติดตาม 3-6 เดือน ในกลุ่ม  
1. A1C 7.1-8 
2. ให้ความรู้รายบุคคล ตามปัญหาท่ี
ค้นพบ คือโภชนากร และเภสัชกร   

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการควบคุม HT , DM 

การควบคุม HT  
1. มีการคืนรายชื่อให้ อสม . ติดตามเพื่อน า
ผู้ปุวยเข้าสู่ระบบ และน าข้อมูล BP ส่งให้
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่  
2. ท า HMBP ในรายที่สงสัยปุวย หรือ 
white choth  
3. การจ าหน่วยผู้ปุวย ตาย ย้าย และ เปล่ียน 
type ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  



 
 

 อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
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ปี จ านวนผู้ปุวย 
จ านวนผู้เสียชวีิต

(ราย) 

ปี 2562  29 0 

ปี 2563 28 0 

ปี 2564 (8 เดือน) 23 0 

ผู้ปุวย Stroke ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายซุึ่งไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้โรค Stroke ไม่รับรู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นความผิดปกติ บางรายรอบุตรหรือญาติ
ที่เป็นผู้ดูแลพามาโรงพยาบาล และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถโทร 1669 ได้ด้วยตนเอง ทีม CLT ร่วมกับชุมชนและรพสต. จึงวางแผนออก
พื้นที่ให้ความรู้เชิงรุกในชุมชน และให้ความรู้แบบเคาะประตูบ้านในกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเข้าถงึบริการ วางแผนดูแล 
สังเกตอาการ และจัดการอาการเบื้องต้นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปุวยและญาติทราบถึงวิธีการเรียกบริการ 1669 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ร้อยละ 
1. อัตราผู้ป่วย Stroke มาถึง
โรงพยาบาลภายใน 3 ชม. ตั้งแต่เริ่มมี
อาการ  

มากกว่าร้อยละ 80 52.17  (12/23) 

2. อัตราผู้ป่วย Stroke Fast Track 
ได้รับการส่งต่อทันเวลาภายใน 30 นาที
นับจากเข้า ER 

ร้อยละ 80 47.82(11/23) 



 
 

 อัตราตายของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  
ไม่เกินร้อยละ ๘ 

 

2 

ปี จ านวน
ผู้ปุวย 

จ านวนผู้เสียชวีิต
(ราย) 

ร้อยละ 

ปี 2562  13 1 7.69 

ปี 2563 10 1 10.0 

ปี 2564 (8 เดือน) 22 0 0 

จากการทบทวนพบว่าผู้ปุวย STEMI ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและจะมีอาการเจ็บหน้าอกขณะท างาน เช่น ก าลังท างาน จึงอดทนรอให้งานเสร็จก่อน
แล้วค่อยมารพ. โดยไม่รับรู้ว่าอาการที่เกดิขึ้นเป็นความผิดปกติและไม่ตระหนักถงึอันตราย ในปี 2564  
โอกาสพัฒนา ทีม CLT ร่วมกับชุมชนและรพสต. วางแผนออกพื้นที่ให้ความรู้เชิงรุกในชุมชนโดยเน้นให้ความรู้ในเรื่องโรค ปัจจัยเสี่ยง อาการ
ผิดปกติที่พบที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแล สังเกตอาการ และจัดการอาการเบื้องต้นที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ร้อยละ 
1. อัตราผู้ป่วย STEMI มาถึงโรงพยาบาล
ภายใน 180 นาที ตั้งแต่เริ่มมีอาการ  

ร้อยละ 80 40.9 (9/22) 

2. อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อ
ภายใน 45 นาที หลังจากเข้ารับบริการ  

> ร้อยละ 95 66.66 (6/9) 



 
 

 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ <27 ต่อแสนประชากร  

2 

ปี ประชากรกลางป ี จ านวนผู้เสียชีวิต(ราย) ร้อยละ 

ปี 2562  29,027 4 13.78 

ปี 2563 29,269 0 0 

ปี 2564 (8 เดือน) 29,431 0 0 

จากการทบทวนพบว่าการเข้าถึง เข้ารับบริการ และส่งต่อมีความล่าช้า ผู้ปุวยท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวร่วม  
ทุกรายเข้าถึงบริการมาด้วยอาการไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจโดยไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน ขาดความรู้เกี่ยวกับอาการส าคัญที่ต้องรีบมารพ. ผู้ปุวยไม่สามารถ
บอกต าแหน่งท่ีเจ็บชัดเจนได้ ท าให้การประเมินและซักประวัติผู้ปุวยผิดพลาด การส่งต่อล่าช้าเนื่องจากผู้ปุวยบางรายมีภาวะแทรกซ้อน 
ทีม CLT จึงมกีารปรับปรุง Alertsigns พัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ปวุยท้ังทีม Pre- hospital และ In hospital ปี 2564 ร่วมกับชุมชนและ 
รพสต.วางแผนออกพื้นที่ให้ความรู้เชิงรุกในชุมชนโดยเน้นให้ความรู้ในเร่ืองโรค ปัจจัยเสี่ยง อาการผิดปกติท่ีพบที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล ประสานข้อมูล
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจให้เครือข่ายทีมสุขภาพรับทราบเพื่อเฝูาระวังและการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 



 
 

 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน <18/แสนประชากร  

2 

ปี ประชากรกลางปี จ านวนผู้เสียชีวิต(ราย) ร้อยละ 

ปี 2562  29,027 8 27.56 

ปี 2563 29,269 2 6.83 

ปี 2564 (8 เดือน) 29,431 1 3.39 

การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค  โอกาสพัฒนา  

- ผู้ปุวยท่ีบาดเจ็บท่ีศีรษะ ร่วมกับบาดเจ็บหลายระบบ มีปัญหา
เรื่อง conscious มีภาวะAgitation มักไม่ให้ความร่วมมือในการ
รักษาพยาธิสภาพของโรค ท าให้ต้องใช้เวลาในการท าหัตถการ
นาน  

- พัฒนาสมรรถนะจนท. 
- มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของส่วนราชการ/สถานประกอบการ/
สถานศึกษา 

- ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมทั้งระดับอ าเภอและจังหวัด ท า
ให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างความปลอดภัย  
-มีการรณรงค์วินัยจราจรทั้งในรพ.และชุมชน  
-ชุมชนมีมาตรการ วางกรวยจราจร ลดความเร็วรถ ใน
บริเวณที่มีตลาดนัดริมถนน ท าให้อัตราตายลดลง 



 
 

 มะเร็ง  
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การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค  โอกาสพัฒนา  

-มี case manager (มะเร็งเต้านม)     
-มีระบบ palliative care 
-มีแนวทางปฏิบัติ/เยี่ยมบ้าน 
-มีอบรม อสม.การดูแลผู้ปุวย palliative care 

  - มะเร็งปากมดลูกกลุ่มเปูาหมายไม่มาตรวจเนื่องจากไม่ตระหนัก  
    และมีความเขินอาย 
   - สถานการณ์โควิด19 (ปัญหาสถานที)่ 

-หลังจากสถานการณ์โควิด19 คลี่คลายจัดท าแผนออก
ตรวจในพื้นที่แต่ละหมู่ 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจเต้านม
โดยเจ้าหน้าที ่

ร้อยละ 80 5,916 5,250 88.74 

2. ร้อยละของสตรี อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก โดยการท า Pap  Smear  

 ร้อยละ 80 4,914 1,058 21.53 

ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 
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การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค  

โอกาสพัฒนา  

-มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟปูระสานส่งต่อ และตรวจเยี่ยมอาการ
ผู้ปุวยทุกเคสที่มา admit 
-พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
-มีระบบการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวย 
Stroke, TBI, SCI ไปจนครบระยะเวลา6 เดือน 
- มีเครือข่ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
-ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น ปูองกันและลดความพิการ 
-ผู้ปุวยและญาติมีทักษะในการดูแลตนเอง พร้อมเชื่อมโยงแผนการ
ดูแลต่อเนื่องสู่ที่บ้าน และชุมชน 
-ศึกษาดูงานรพ.บางกล่ า 

- ขาดบุคลากรที่มีความเฉพาะด้าน เช่น นักกิจกรรมบ าบัด  
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ (นักกายภาพบ าบัด) 
- ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฟื้นฟู เช่น เตียงปรับระดับ เตียงฝึกกิจกรรม เป็นต้น 
- ยังไม่ได้ด าเนินการท าห้องฝึกการท ากิจวัตรประจ าวัน 

- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย IMC 
- เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปุวย 
- การท าห้องฝึกการท ากิจวัตรประจ าวัน 

รพ.ท่าแพ มีการด าเนินการเปิด intermediate ward  วนัท่ี 1 พฤษภาคม 64  
รับผูป่้วยไดจ้ านวน 7 เตียง ไดแ้ก่ เตียงธรรมดา 5 เตียง และหอ้งพิเศษ 2 เตียง  
มีผูป่้วยรักษาแลว้ 3 case  

- ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ 
Intermediateward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F ≥ ร้อยละ 40 



Area based (ปัญหาส าคัญของพื้นที่สตูล)  
Seamless refer 

 



ลดจ านวนส่งต่อผู้ปุวยนอก (OPD) ในโรค 4 สาขาหลัก  
ไปยังโรงพยาบาลนอกเขตสุขภาพที่ 12  
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ปี 
จ านวนส่งต่อผู้ปุวยนอก (OPD)  

ในโรค 4 สาขาหลัก(ราย) 
Refer ไปรพ. รักษาโรค 

ปี 2562 4 ราย -โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

-โรงพยาบาลราชวิถ ี

-โรงพยาบาลราชวิถี 

-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

-Truncus arteriosus type II 

-Mitral stenosis 

-VSD 

-Old Myocardial infarction 

ปี 2563 3 ราย -โรงพยาบาลราชวิถี 

-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

-โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช 

-VSD 

-Congenital heart disease 

-Asthma (เด็ก 1ปี 8 เดือน) 

ปี 2564  

(รอบ 8 เดือน) 
2 ราย -โรงพยาบาลราชวิถี 

-โรงพยาบาลรามาธบิดี 

-Mitral stenosis 

-Valvular replacement 

Seamless refer 



จ านวนผู้ปุวย STEMI refer  
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
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ปี จ านวนผู้ปุวย STEMI refer (ราย) 

ปี 2562 13 ราย 

ปี 2563 10 ราย 

ปี 2564 (รอบ 8 เดือน) 9 ราย 

Seamless refer 



การบริหารการเงิน การคลัง 



สถานการณ์เงินบ ารุงโรงพยาบาลท่าแพ 
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รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ

เงินบ ารุงคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2564 26,943,191.40 รวมงบลงทุน 

เงินบ ารุงคงเหลือ ณ   30 เมษายน 2564 24,024,266.73 ไม่รวมงบลงทุน 

งบลงทุนคงเหลือ ณ   30 เมษายน 2564 2,918,924.67 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 30 เมษายน 2564 32,094,548.88 

หนี้สิ้นหมุนเวียน ณ  30 เมษายน 2564 15,391,882.44 

 
 



สถานการณ์เงินบ ารุงรพ.สต. 
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หน่วยบริการ เงินบ ารุงคงเหลือ(บาท) หนี้สิ้น(บาท) 

รพ.สต.แป-ระ 724,915.69 75,205.00 

รพ.สต.สาคร 364,202.17 9,000.00 

รพ.สต.ทางยาง 729,812.91 30,600.00 

รพ.สต.ท่าเรือ 488,977.26 52,000.00 

รพ.สต.แป-ระใต้ 514,271.54 58,800.00 

 
 

ข้อมูล ณ 30  เมษายน  2564 



 ภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2560  0 1 4 6 

2561 3 0 5 7 

2562 1 0 1 1 

2563 0 0 0 0 

2564 0 0  0 

สถานการณ์ทางการเงิน 

ข้อมูล ณ 30  เมษายน  2564 
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ผลการด าเนินการจัดหารายได้  
รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล 

รายได้ UC เบิกต้นสังกัด อปท. กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม รายได้บริการอื่น 
Planfin64 46,076,285.24 20,000.00 1,575,030.00 8,044,000.00 1,245,270.00 1,926,500.00
Planfin 7เดือน 26,877,833.06 11,666.67 918,767.50 4,692,333.33 726,407.50 1,123,791.67
ผลงาน ณ เม.ย.64 32,250,806.66 9,972.00 912,188.87 4,412,180.16 549,689.59 1,092,000.93

 -
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ผลการด าเนินการด้านคา่ใช้จ่าย 
ต้นทุนบริการ 

ยา เวชภัณฑ์การแพทย ์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ 
Planfin64 4,600,000.00 2,712,000.00 370,000.00 4,600,000.00
Planfin 7 เดือน 2,683,333.33 1,582,000.00 215,833.33 2,683,333.33
ผลงาน ณ เม.ย.64 2,559,233.68 1,614,070.66 230,188.14 2,672,663.32

 -
 500,000.00

 1,000,000.00
 1,500,000.00
 2,000,000.00
 2,500,000.00
 3,000,000.00
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 4,000,000.00
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 5,000,000.00



แนวทางการจัดสรรและสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่ายอ าเภอท่าแพ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  1. งบบริการ OP-ทั่วไป 
1.1 จัดสรรตาม Fixed Cost ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

1.2 จัดสรรสนับสนุนเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 

1.3 จัดสรรสนับสนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ 11 แก่เจ้าหน้าที่ประจ า รพ.สต. ที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

1.4 จัดสรรสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง เช่น ยูนิตทันตกรรม 

1.5 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสนับสนุนอื่น  

1.6 สนับสนุนเป็นค่าจ้างนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขที่จบหลักสูตรและกลับมาบรรจุในเครือข่าย 

  

  



แนวทางการจัดสรรและสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่ายอ าเภอท่าแพ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564(ต่อ) 

 2. งบบริการ PP Basic Services 

- จัดสรรตามโครงการ PP ระดับอ าเภอ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคปสอ. 

 3. งบบริหารค่าเสื่อม 

- พิจารณาจัดสรรร่วมกันในคปสอ 

 4. งบอื่น ๆ จัดสรรตามผลงานของแต่ละหน่วยบริการ 

4.1 QOF หักค่าจัดการระดับแม่ข่าย 30% ที่เหลือจัดสรรตามสัดส่วนของผลงาน 

4.2 งบตามผลงานอื่น ๆ จัดสรรตามผลงาน 

 



โรงพยาบาลท่าแพ 



การด าเนินงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในรพ. 

ประชุมคณะท างาน 

เตรียมความพร้อมเจา้หน้าที่ 

จุดคัดกรอง 

จุดแยกโรคระบบทางเดินหายใจ 

New Normal 



จุดพ่นยาห้องฉุกเฉิน 

การด าเนินงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในรพ. 

Cohort ward 



SWAB Case กลับจากมาเลเซีย 

การด าเนินงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในรพ. 



การด าเนินงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในรพ. 

SWAB Case สัมผัสกลุ่มเสี่ยง 



LOCAL QUARANTINE จ านวน 4แห่ง 
จ านวนผู้กักตัวสังเกตอาการที่รับได้ Local Quarantine อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 -9 มิถุนายน 2564 ) 

ต าบล LQ ทั้งหมด 
ส่งตรวจหาเชื้อ 

(สะสม)  
ตรวจไม่พบเชื้อ 

(สะสม)  
ครบสังเกต

อาการ 14 วัน 
คงเหลือเฝูา
สังเกตอาการ 

ต าบลท่าแพ อาคารอบต.ท่าแพ  1 1 1 0 1 

ต าบลแป-ระ อาคารอเนกประสงค์บ้านสวนไทย  0 0 0 0 0 

ต าบลท่าเรือ อาคารอเนกประสงค์บ้านปุาเสม็ด  2 2 2 2 0 

ต าบลสาคร ที่พักสานตรวจ สภ.ท่าแพ  2 2 2 2 0 

รวม 5 5 5 4 1 

กลุ่มเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซยี  



LOCAL QUARANTINE  



โรงพยาบาลท่าแพ 



รองรับ ผู้ปุวยยืนยัน COVID-19 ที่มีอาการ ระดับ 1-2  ได้ประมาณ 60 คน  

ระดับ 1 ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไม่มีอาการ 

ระดับ 2 ผู้ปุวยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมส าคัญ ภาพถ่ายรังสีปอดปกต ิ

ระดับ 3 ผู้ปุวยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมส าคัญ หรือผู้ปุวยที่มีปอดบวม 
(pneumonia) เล็กน้อยซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 4 

ระดับ 4 ผู้ปุวยยืนยันที่มีปอดบวมที่มี hypoxia (resting O2 saturation <96 %) หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2 
≥3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง (exercise-induced hypoxemia) หรือภาพรังสีทรวงอกมี progression 
ของ pulmonary infiltrates 

นิยาม 



โรงพยาบาลท่าแพ 

 
 
 
 
 















โรงพยาบาลท่าแพ 

การดูแลผู้ปุวย 

 บุคลากร 
 แพทย์ 
 พยาบาลดูแล วันละ 3 ผลัด (จ านวนตามผู้ปุวย) 
 LAB 
 X-ray 
 เภสัชกร 
 พยาบาล IC 
 เจ้าหน้าท่ีงานระบาด 
 นักจิตวิทยา 



โรงพยาบาลท่าแพ 
การดูแลผู้ปุวย (ต่อ) 

 แนะน าเมื่อแรกรับ / สอนใช้ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต  
     เครื่องวัดระดับออกซิเจน 
 พยาบาลติดตามสอบถามอาการ ทาง Line ทุก 4 ชม. 
 นักจิตวิทยาประเมินความเครียดและให้ค าแนะน า 
 ถ้าผู้ปุวย มีอาการผิดปกติ รายงานแพทย์ทราบ 
 จ่ายยารักษาตามอาการ / อาการรุนแรงส่งต่อ รพ.สตูล 

 
 
 



โรงพยาบาลท่าแพ 
ระบบสนับสนุน 

  อาหาร 3 มื้อ    
  ก าจัดขยะติดเชื้อ 
  ทีมงาน อส.อ าเภอท่าแพ ดูแลความสงบเรียบร้อย  
  อบจ.สตูล สนับสนุน วัสดุ/ครุภัณฑ์ 
  TOT ติดตั้ง Internet wifi  









แนวโน้มยอดจองวัคซีนอ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.2564 - 9 มิถุนายน 2564 
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ยอดจองวัคซีน 
อ าเภอ 

ประชากร
ทะเบียนราษฏร ์

70% 
(ราย) 

เมืองสตูล 115,687 80,981 

ละงู 73,484 51,439 

ควนกาหลง 35,376 24,758 

ท่าแพ 29,654 20,758 

ควนโดน 27,041 18,929 

ทุ่งหว้า 24,347 17,043 

มะนัง 18,509 12,956 

รวม 324,098 226,864 



ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 



ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 



   - ผ่านการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพัฒนา ปี 2562 
   - ผ่านการประเมิน Green and Clean Hospital ระดับดีมาก plus ปี 2562 
   - ผ่านการประเมิน NCD clinic plus  ระดับจังหวัด ปี 2562 
   - ผ่านมาตรฐานงานวัณโรคระดับ A ปี 2562 
   - จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปี 2562 
   - ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ของการประเมินคุณภาพการพยาบาล ปี 2562 
   - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขั้น 3 พ.ศ. 2563 
   - รพ.สต.ท่าเรือได้รับรพ.สต.ติดดาวดีเด่นอันดับที่ 2 จังหวัดสตูล ปี 2562 
   - รพ.ท่าแพและสสอ.ท่าแพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2563 
   - รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพรพ.สต.ติดดาว 100 % ปี 2563 
   - อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 3 สาขา 
        ได้แก่ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค สาขาเอดส์ และสาขาสุขภาพจิต ปี 2563 



 รพ.ท่าแพ  

 ครุภัณฑ์ - เครื่องปั่นตกตะกอนของเหลว (Centrifuge)  ราคา  80,000 บาท 

   - เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าชนิด 1 สาย ส าหรับในเลือด  

     ราคา 78,000 บาท 

   - เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ (พร้อมรถเข็ญเคล่ือนที่)   

                       6 เครื่อง ราคา 27,000 เป็นเงิน 162,000 บาท 

        รวมยอดเป็นเงิน 320,000 บาท 

 สิ่งก่อสร้าง - ระบบบ าบัดน้ าเสีย ราคา 15,643,000 บาท (ระบบเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าที่ต้องบ าบัดและมีสภาพช ารุด) 

 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 



 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 

   -  ปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 4 ห้อง เป็น 200,000 บาท 
 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 



 รพ.สต.แป-ระ 
 - ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก แบบเลขที่ 3882/2526  

         ยาว 120.50 เมตรละ 3,000 บาท  เป็นเงิน  361,500 บาท 

สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 



ขอบคุณครับ 




